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Město Ostrov 
Usnesení 

z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
      konaného v řádném termínu ve středu 19. prosince  2012 od 15.00 hod. 

ve velkém sále Domu kultury Ostrov 
 
 
 
 
 
Program:     

1. Kontrola plnění usnesení ZM 
2. Rozpočtová opatření 
3. Rozpočet města na rok 2013 
4. Rozpočtový výhled na léta 2014 a 2015 
5. Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2013 
6. Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2013 
7. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav bytových 

domů ve městě Ostrov pro rok 2013 
8. Schválení podání žádosti o dotaci na společnou propagaci   měst Ostrov a Breitenbrunn 
9. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 

              
     

 
 
 
 
 
Usn. ZM č. 190/12                                                                             Kontrola plnění usnesení ZM  
1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2011 
pod č. 103/11 a dále z roku 2012 pod č. 1/12, 153/12, 154/12, 162/12, 166/12, 167/12 až 176/12  
a 182/12 až 187/12. 
 

    Rozpočtová opatření 
Usn. ZM č. 191/12  Rozpočtové opatření č. 160/2012 – OMS – zúčtovatelné služby a přesun 

prostředků na drobné opravy v bytových domech 
2a. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 160/2012: 
Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši 45 tis. Kč 
za úklid bytových domů, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové 
správy o 70 tis. Kč na odpočty TUV, IRTN a servisní práce a zvyšují se výdaje v rozpočtu města 
pro rok 2012 u odboru majetkové správy o 115 tis. Kč na drobné opravy v bytových domech.  
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Usn. ZM č. 192/12  Rozpočtové opatření č. 165/2012 – OI – přesun finančních prostředků na 
projektovou dokumentaci na stavbu hřiště pro plážový volejbal na 
koupališti 

2b. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 165/2012: 
Zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic ve výši 50 tis. Kč  na 
projektovou dokumentaci stavby hřiště pro plážový volejbal na koupališti a snížení výdajů  
v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 50 tis. Kč na přípravu projektů regenerace 
městského prostoru. 
 
Usn. ZM č. 193/12  Rozpočtové opatření č. 169/2012 – OI – přesun finančních prostředků na 

parkoviště v ulici U Nemocnice 
2c. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 169/2012: 
Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru investic o 550 tis. Kč na rekonstrukci 
objektu čp. 1202 U Nemocnice, snižují se výdaje o 260 tis. Kč na přípravu projektů regenerace 
městského prostoru a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012  u odboru investic  
o 810 tis. Kč na parkoviště v ulici U Nemocnice s připomínkou uvedenou v zápise.  
 
Usn. ZM č. 194/12  Rozpočtové opatření č. 177/2012 – OMS – zařazení příjmů z pojistné 

události a zařazení výdajů na odstranění škod na Paláci princů 
2d. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 177/2012: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2012 u odboru majetkové správy ve výši  
26.678,00 Kč z přijaté pojistné události a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2012 u odboru 
investic o 26.678,00 Kč na opravu Paláce princů. 
 
 
Usn. ZM č. 195/12           Rozpočet města na rok 2013 
3. ZM schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2013, kde celkové navrhované  příjmy  města  
včetně převodů finančních prostředků z jednotlivých fondů města do rozpočtu činí  350 848 tis. 
Kč  a celkové výdaje města 350 848 tis. Kč.  
 
 
Usn. ZM č. 196/12                Rozpočtový výhled na léta 2014 a 2015 
4. ZM schvaluje rozpočtový výhled města na léta 2014 a 2015 v předloženém znění. 
 
 
Usn. ZM č. 197/12    Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2013 
5. ZM schvaluje  „Program finanční podpory bytové výstavby  ve městě Ostrov pro rok 2013“ 
dle podmínek uvedených v příloze předloženého návrhu. 
 
 
Usn. ZM č. 198/12          Finanční podpora změny způsobu vytápění pro rok 2013 
6. ZM schvaluje poskytování finanční podpory obyvatelům města v roce 2013 na realizaci změny 
způsobu vytápění za rok 2012 a rok 2013 formou finančního příspěvku dle podmínek uvedených 
v příloze předloženého návrhu. 
 
 
Usn. ZM č. 199/12  Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace pro realizaci oprav 

bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2013 
7. ZM schvaluje poskytování finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace pro 
realizaci oprav bytových domů ve městě Ostrov pro rok 2013 dle podmínek uvedených v příloze 
předloženého návrhu. 
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Usn. ZM č. 200/12  Schválení podání žádosti o dotaci na společnou propagaci   měst 
Ostrov a Breitenbrunn 

8. ZM schvaluje účast města Ostrov v projektu Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov  
a Breitenbrunn, který je připravován do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci 
programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou  
a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. ZM č. 201/12 
8. ZM schvaluje projekt Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrunn ve 
smyslu předloženého návrhu a schvaluje podání žádosti o dotaci do Fondu malých projektů 
Euregia Egrensis v rámci operačního programu Ziel3 / Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 
 
Usn. ZM č. 202/12 
8. ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci v projektu Propagace turistických zajímavostí měst 
Ostrov a Breitenbrunn mezi městem Ostrov a projektovým partnerem městem Breitenbrunn na 
německé straně.  
 
Usn. ZM č. 203/12 
8. ZM schvaluje zajištění financování projektu Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov  
a Breitenbrunn, který v celkové výši předpokládaných způsobilých nákladů nepřesáhne pro 
město Ostrov částku  14 330,00 EUR. Výše spolufinancování vlastního podílu města Ostrov bude 
15% z celkových způsobilých nákladů projektu, což činí 2 149,50 EUR. ZM schvaluje 
předfinancování celkových způsobilých nákladů projektu z rozpočtu města Ostrov ve výši 100%, 
tj. 14 330,00 EUR. ZM schvaluje zajištění financování všech případných nezpůsobilých výdajů 
tohoto projektu nutných k jeho úspěšné realizaci. 
 
Usn. ZM č. 204/12 
8. ZM pověřuje starostu města Ostrova podpisem všech souvisejících dokumentů, nezbytných 
pro podání žádosti o dotaci projektu Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov  
a Breitenbrunn do Fondu malých projektů Euregia Egrensis v rámci programu Ziel3 / Cíl3 na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-
2013. 
 
 
 
9. – bez usnesení   Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Čekan                                                                                      Milan Matějka                      
starosta města                                                                                       místostarosta města 
 


